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Resumo 

  
 Um mercado seguro e propício ao investimento é um requisito 
indispensável para o desenvolvimento econômico. E um dos fatores determinantes 
para isso é a presença de um sistema judiciário eficaz e célere, o qual regule bem as 
relações interpessoais. O Brasil, contudo, possui um Judiciário moroso e mal 
gerido, que não consegue responder bem à sua demanda. Por esse motivo, o 
presente artigo propõe, por meio da teoria da agência, uma reforma no plano de 
carreira e remuneração dos servidores, de modo que respondam a esse incentivo 
pecuniário se empenhando mais em suas funções e aumentando, assim, a 
produtividade do sistema. Busca-se também analisar a estrutura institucional e 
suas falhas, para então conectar a Teoria Econômica ao caso concreto. 
  
  

Palavras-Chave: Sistema judiciário, microeconomia, direito e economia, nova 
economia institucional, teoria do principal agente. 
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1. Introdução 

 

 A partir dos anos 60, a área Law and Economics (ZYLBERSZTAJN, 2005) teve 
o início do seu desenvolvimento, com a influência de figuras eminentes como 
Adam Smith e Jeremy Benthan, os quais passaram a analisar a interdependência 
entre o Sistema Jurídico-Normativo e a Economia. Assim como as normas jurídicas 
vigentes influenciam o mundo econômico, os estudos na área da Economia podem 
ser ferramentas importantes para induzir comportamentos desejados por meio de 
prêmios e punições adequados, estabelecidos sob a base de incentivos externos, 
provindos da positivação de normas jurídicas, como acreditava Friedman 
(FRIEDMAN,1969). 
 Muitos estudos, como o de Ana Maria Faria (FARIA, 2007) e o de José 
Joaquim Calmon de Passos (PASSOS, 2006), demonstram que o atual Sistema 
Judiciário coloca-se como um obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do 
Brasil. Principalmente com as mudanças e evoluções decorrentes do processo de 
globalização, a complexidade e a variedade das relações interpessoais se tornaram 
cada vez maiores, gerando demanda pela melhor regulamentação dessas relações 
de modo a garantir um ambiente seguro, no qual o investimento seja propício e o 
mercado não seja tomado por comportamentos oportunistas, nem contaminado 
por imperfeições na concorrência, como cartéis, monopólios, além de ataques 
especulativos. 
 Por esse e outros fatores prova-se a grande necessidade e importância da 
reforma desse sistema com o intuito de alcançar a eficiência de seu serviço 
jurisdicional. Nesse contexto, em que o presente estudo se insere, busca-se as 
falhas e deficiências atuais do Poder Judiciário, para, por meio de uma base teórica 
econômica, propor sugestões de trajetórias a serem seguidas para que a sua função 
social seja cumprida. 
 Na primeira seção, será apresentada a estrutura organizacional do Sistema 
Judiciário, elencando seus órgãos e competências, esclarecendo seu funcionamento 
e hierarquia, além de dados do Seminário "Justiça em Números"2, com o objetivo 
de contextualizar a discussão. 
 Em seguida, projeta-se as situações de correlação entre o Judiciário e a 
economia, conectando o foco de análise do estudo com o arcabouço teórico 
utilizado. 
 A terceira seção aborda a atual conjuntura e as falhas do sistema, tanto 
internas, quanto externas (por parte da demanda pelo serviço); especificando, 
assim, os pontos que precisam ser reformulados em sua estrutura. 
 Na sequência, apresenta-se a teoria que dará base à alternativa levantada 
no estudo: a teoria do principal-agente ou teoria da agência, a qual traz um 
conjunto de incentivos pecuniários apresentados aos servidores e magistrados por 
meio de contratos, para que eles decidam racionalmente por se esforçar ou não, 
agindo em consonância com os interesses do principal (os gestores e legisladores 
do sistema e, em análise mais geral, o Estado) de forma a gerar eficiência ao Poder 
Judiciário e maximizar o bem estar social. 
 E, enfim, são expostas algumas soluções alternativas para o problema, 
seguido da conclusão. 
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 Estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. 

Será melhor explicado na seção 2.1. 



 

 

 

2. Estrutura do Poder Judiciário 

 
 O Poder Judiciário brasileiro é formado pelo Supremo Tribunal Federal, 
Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais 
Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes 
Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios. 
  O Superior Tribunal de Justiça, dentre outras competências, julga, em grau 
de recurso, as causas decididas em única ou última instância pelos Tribunais 
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal. Todos os 
Juízes e Tribunais citados, mais as Justiças Especiais (Militar, Eleitoral e do 
Trabalho), os Juizados Especiais, os Colégios Recursais e o Conselho Nacional de 
Justiça são órgãos subordinados à autoridade Supremo Tribunal Federal, o qual 
analisa a constitucionalidade das leis e julga questões segundo a vontade da 
Constituição. Os tribunais são o âmbito de recorrência dos processos tramitados 
nos Juízes. 
 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado em 30 de dezembro de 2004, 
com a EC nº 45/2004, coloca-se em situação de gestor estratégico e fiscalizador da 
atividade jurisdicional, zelando pela autonomia do Poder Judiciário, pela 
observância do artigo 37 da Constituição Federal - que trata da administração 
pública -, pelo recebimento de reclamações relativas aos seus órgãos e aos seus 
funcionários, além de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário. A decisão recente do STF decidiu por limitar sua competência 
concorrente de abrir processos contra magistrados, devendo agir 
subsidiariamente às corregedorias dos respectivos tribunais, em casos 
extraordinários. Tal pronunciamento descentraliza os poderes de fiscalização e 
punição do Judiciário. 
 Apesar disso, prossegue desenvolvendo um importante papel no 
gerenciamento e racionalização da atividade jurisdicional. Desde seu 
estabelecimento, tem-se evoluído imensamente na constituição da base de dados e 
desenvolvimento de instrumentos de mensuração do desempenho da Justiça com o 
"Justiça em Números". Seu papel é garantir que o serviço jurisdicional seja 
prestado com eficiência, por meio da racionalização do planejamento gerencial e 
aplicação de teorias e propostas econômicas, estatísticas e administrativas.  
 A função do Sistema Judiciário como um todo é realizar a atividade 
jurisdicional, controlar a constitucionalidade das leis e e assegurar a realização do 
Estado democrático de direito. Tais atribuições são indispensáveis para o 
funcionamento de uma sociedade, pelo fato de declararem e garantirem direitos e 
deveres, moldando o comportamento de todos os cidadãos à vontade do sistema 
normativo em vigor, de modo a possibilitar a convivência e o desenvolvimento 
social e econômico (BRASIL, 1988). 
 

2.1. Justiça em Números 



 

 

 O relatório do Justiça em Números 2010 é um documento produzido pelo 
Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça e  integra o 
Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ), que é responsável pela criação 
de uma base de dados consistente para a análise de indicadores orçamentários, 
administrativos e de litigiosidade do Poder Judiciário para orientar políticas 
públicas e o uso do planejamento estratégico no Judiciário. 
 No ano de 2010, apresentou as seguintes estatísticas: a despesa total somou 
R$41 bilhões, sendo 58% provenientes da Justiça Estadual, 16 % da Justiça Federal 
e 26% da Justiça do Trabalho; 3,7% maior que em 2009 (normalmente esse 
aumento é por volta de 8%). Constatou-se que 89,6% do total das despesas 
dirigem-se a recursos humanos, menor porcentagem que em anos passados, 
podendo significar que outras despesas, como as de modernização, estão sendo 
mais valorizadas. 
 A receita representou 43,6% do total das despesas, obtida principalmente 
pelas execuções fiscais e pelas custas processuais. Percebe-se aí que, como 
qualquer outro órgão público, a instituição não tem objetivo de angariar lucro ou 
obter superavit, alterando um pouco a forma de aplicação da teoria da agência. 
 Há 9 magistrados e 167 servidores para cada cem mil habitantes, em média. 
Essa escassez de mão de obra agrava ainda mais a situação diante da expressiva 
demanda pelo serviço: ingressaram 24,2 milhões de processos em 2010 e havia 
59,2 milhões de processos pendentes, sendo que 32% deles encontram-se em fase 
de execução fiscal; mas proferiram somente 22,2 milhões de sentenças. 
 A taxa de congestionamento, ou seja, a soma dos casos novos abertos em 
2010, dos casos pendentes, dos recursos internos e dos recursos pendentes,  foi de 
58% e, na fase de execução, de 84%. Em média, cada juiz de 1º grau3 julgou 5.423 
processos e o de 2º grau, 1.312 processos nesse período. 
 O tempo médio de tramitação dos processos não é de fácil precisão porque 
existe muitos tipos de processos e ele varia de acordo com a área. Os 
administrativos demoram em média 369,12 dias, os tributários, 536,75, 
previdenciária, 604,22 e penal, 253,83 (LIPPMANN, 2008). 
 Percebe-se, portanto, que a situação atual do magistrado não está 
atendendo bem sua demanda e possui carência em vários de seus aspectos 
estruturais. Além disso, o sistema como um todo mostra-se ineficiente, apesar da 
melhora progressiva, o que acarreta inibição de investimentos e limitação da 
atividade econômica até que se restaure de forma duradoura a segurança jurídica, 
para reduzir os custos de transação. 
 Carlos Alberto L. Zaidan (ZAIDAN,2010)possui um trabalho em que ele 
utiliza a base de dados acima (do ano de 2009) aplicada à técnica não paramétrica 
conhecida por DEA (acrônimo em língua inglesa para Análise Envoltória de Dados), 
com o uso de duas análises: de produtividade e administrativa; no software EMS – 
Efficiency Measurement System, versão 1.3.0 da Universidade Horger Scheel de 
Dortmund, da Alemanha. Dessa forma, ele procedeu a uma análise comparativa 
entre as Justiças estaduais, desestruturando a tese de que a eficiência está ligada à 
relevância econômica de cada região. 

                                                           
3Juizes de 1º grau são os das Varas de primeira instância, onde os processos são julgados 
inicialmente. Juizes de 2º grau são os desembargadores dos tribunais, onde são julgados os 
recursos impetrados nos processos passados na primeira instância. 



 

 

 Outra autora que usa como intrumento de pesquisa os dados do CNJ é Maria 
Sadek, como em (SADEK, 1995) e (SADEK, 2004), trabalhos muito reconhecidos 
nessa área. 

 

3. Sistema Judiciário e a Economia 

 

 A intersecção entre Direito e Economia tem sido cada dia mais analisada no 
meio jurídico e econômico, pelo fato de se ter reconhecido a íntima relação entre 
os dois campos. A escolha racional do indivíduo que possui recursos escassos deve 
levar em conta o ambiente institucional que o envolve, para conhecer seu âmbito 
de atuação e as reais consequências dos seus atos; as teorias econômicas devem 
considerar as restrições legais impostas e utilizá-las para maximizar a utilidade do 
consumidor, minimizar os custos das firmas, gerar desenvolvimento e bem estar 
para a sociedade. 
 Do outro lado, a produção das leis deve levar em conta as circunstâncias 
econômicas e o conhecimento já desenvolvido nessa área para não gerar 
externalidades negativas, que prejudiquem certos grupos sociais ou restrinjam as 
forças de mercado essenciais ao desenvolvimento econômico. O custo social de se 
produzir normas ineficientes e imperfeitas é incalculável e é nesse campo que 
atuam os ramos da Economia: New Institucional Economics e Law and Economics, 
que muito contribuíram para a realização desse trabalho. A Escola de Chicago e os 
neoinstitucionais conceituam Direito e Economia como o ramo do conhecimento 
que objetiva a aplicação da teoria econômica e dos métodos econométricos para 
examinar a formação, estrutura, processos e influência da lei e das instituições 
jurídicas e judiciais na economia. 
 Passando para uma análise mais específica, restringe-se o foco institucional 
no Sistema Judiciário, cuja boa atuação configura condição sine qua non para o 
desenvolvimento econômico de um país, possibilitando a eficaz arrecadação 
tributária, melhores serviços públicos, boa infraestrutura e a geração de empregos, 
pelo fato de sua credibilidade atrair investimentos, diminuir custos de transação, 
legitimar o ordenamento jurídico, diminuindo a incerteza. 
 A alocação de recursos depende, em boa parte, do ambiente institucional 
em que se insere o agente, uma vez que as transações são reguladas pelos 
contratos, cuja efetividade deve ser garantida pelo Judiciário, que determina o grau 
de proteção à propriedade - tanto material, quanto intelectual - e a eficácia dos 
meios de preservação e execução dessa. 
 Tais contratos são importantes para que haja esforços conjuntos de 
produção, ampliando as possibilidades de escolha e negócios e, consequentemente, 
a riqueza privada; dando também mais segurança aos negócios frente a ocasiões 
imprevisíveis num contexto de incerteza. A teoria dos jogos prova a importância 
dos contratos num ambiente de interação entre indivíduos, evitando que 
aconteçam ameaças vazias. 
 A proteção dos contratos trabalha também no sentido de se minimizar os 
custos econômicos, desmotivando comportamentos oportunistas - tais como o 



 

 

"free rider”4, o "rent seeker”5 e o problema do principal-agente – , e de dar 
segurança a um sistema construído num envoltório de incerteza, regulando 
direitos de propriedade, defendendo a livre concorrência, fazendo manutenção de 
qualidade. 
 Além do que uma Justiça desacreditada - infestada de corrupção, burocracia, 
impunidade e ineficiência - incentiva indivíduos a descumprirem a lei, visto que, na 
maioria das vezes, não há a devida punição, resultando em instabilidade; somando-
se os comportamentos oportunistas que surgem, gerando prejuízos para terceiros 
e para sociedade em geral. 
 O sistema de preços também é afetado, já que para fazer negócios se incorre 
em risco maior do que o estimado, aumentando o valor dos contratos e dos 
empréstimos, desregulando o sistema de mercado e o financeiro, aumentando a 
taxa de juros. Contratos devem ser bem planejados, tendo em vista possíveis 
consequências de eventos inesperados. O estabelecimento de multas contratuais, 
cláusulas penais e indenizações suplementares bem estruturados diminui os riscos 
de desproporções futuras, somente nos casos em que haja a garantia do 
cumprimento dessas disposições por métodos judiciais. 
 A morosidade na tramitação de processos administrativos e licitatórios 
emperra a realização de projetos, construções e obras que poderiam gerar 
empregos, riqueza e investimentos no país, aumentando o custo de oportunidade 
desse e, por lógica, do desenvolvimento. 
 Processos trabalhistas, de recuperação judicial, de falência, também 
repercutem muito nos custos das firmas, tanto na hora de contratar, quanto em 
situações de insolvência. Arbitrariedades na Justiça trabalhista atribuem aos 
empresários obrigações excessivas em relação aos trabalhadores - visto como 
hipossuficientes6 - e desestimulam esses a contratar legalmente seus funcionários, 
situação que se repete cada vez mais no país. A má formulação das regras de greve 
e a inefetividade das existentes causam prejuízos para o setor privado e para o 
setor público em decorrência de greves prolongadas e em larga escala, que muitas 
vezes não alcançam o objetivo a que se propõe. 
 O STF tem o dever de resguardar os princípios constitucionais e em vários 
momentos defendeu a ordem econômica vigente, tal como no caso da Ação Direta 
de Incostitucionalidade nº 534-1-DF, contra o plano econômico (Plano Collor) 
estabelecido na época, o qual congelava as poupanças privadas; na qual se decidiu 
por mantê-lo legal pelo bem da sociedade em geral e pela recuperação da 
economia. 
 Pode-se citar exemplos dessa correlação indefinidamente, entretanto, esse 
não é o ponto central do estudo. O importante é enxergar o quanto circunstâncias 
jurídicas e institucionais são correlacionadas com o andamento da economia de 
um país, principalmente, a extrema importância do bom funcionamento do 
judiciário para  catalisar mudanças e o desenvolvimento econômico (FARIA, 2007). 
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 A microeconomia define o comportamento free rider como sendo aquele em que um ou mais 

agentes econômicos acabam usufruindo de um determinado benefício proveniente de um bem, sem 
que tenha havido uma contribuição para a obtenção de tal. 
5 Rent-seeking é uma tentativa de derivar renda econômica pela manipulação do ambiente social ou 
político no qual as atividades econômicas ocorrem, ao invés de agregar valor. 
6 O indivíduo que dispõe de reduzidas condições econômicas e que necessita do produto de seu 
trabalho para prover a sua subsistência e de sua família. 



 

 

 

4. Conjectura e falhas do Sistema Judiciário brasileiro 

 

4.1. Demanda pelo Judiciário 

 A promulgação da Constituição de 1988 trouxe consigo o aumento da 
demanda pelo Judiciário, uma vez que declarou mais direitos fundamentais, ao 
mesmo tempo estendeu a variedade de legitimados para interpor ações diretas de 
inconstitucionalidade das leis. Somado a isso, na medida em que a sociedade e sua 
economia vão se tornando mais complexas e desenvolvidas, há o aumento dos 
litígios e necessidades de interferência da Justiça para que haja o bom 
funcionamento desse sistema, ainda mais no Estado de Bem-Estar Social, em que 
se presta a garantir uma infinidade de direitos, tais como dignidade da pessoa 
humana e outros ideais democráticos, os quais não há possibilidade de se cumprir 
integralmente, na prática, ainda mais com a racionalização dos recursos públicos 
derivada do Estado Mínimo. 
 Segundo Carlos Eduardo Richinitti, Juiz de direito do TJ/RS participante do 
Seminário “Justiça em Números” do CNJ em 2012, a atualidade trouxe consigo uma 
revolução virtual e digital que repercutiu fortemente nas relações interpessoais, 
como relações contratuais e de consumo, mudando suas estruturas e criando 
novos tipos de litígios que, a cada vez mais, são inseridos no contexto judiciário 
como desafios jurídicos para seus operadores. Com a abertura da economia, muitas 
funções saíram da competência do Estado para instituições privadas, fiscalizadas 
por agências reguladoras, aumentando ainda mais as ações judiciais, graças a 
imperfeições nesse mecanismo. Só por meio de um trabalho conjunto do Judiciário 
e dessas agências, que a prestação desses serviços poderá ser eficaz e condizente 
com os princípios de Bem-Estar Social. 
 Ele acrescenta uma última variação social: os litígios intersubjetivos 
referentes a problemas cotidianos - perfil principal da demanda judiciária 
anteriormente - foram ultrapassados por processos que exploram a busca de uma 
infindável gama de direitos garantidos na Constituição e em demais dispositivos 
legais. Isso se deve à massificação do processo e ao aumento da concorrência no 
mercado de advocacia, cujos profissionais utilizam o processo como um produto 
para vender seus serviços, independente da necessidade real de se recorrer 
judicialmente. Essas características se devem em grande parte à tradição jurídica 
brasileira do civil law, a qual incorre em maiores custos de transação pela maior 
necessidade de especialização e formulação de normas, já que elas valem mais do 
que os precedentes judiciais (ZYLBERSZTAJN, 2005). 
 Outro problema endógeno do sistema brasileiro é a multiplicidade de 
formas de interpor recursos às decisões de modo a postergar o encerramento dos 
processos. Por conseguinte, muitos advogados são formados pelos cursos de 
Direito para achar estratégias de reverter as causas em favor do seu cliente ou, 
pelo menos, atrasar a decisão contrária o máximo possível e o sistema legitima tal 
conduta. Esse comportamento desviante é fruto de imperfeições da lei e formação 
acadêmica dos advogados. 
 Ocorre hoje também um movimento chamado de Ativismo Judicial, no qual, 
além de julgar as causas, os juízes também prescrevem a forma pela qual se deve 
agir na lacuna da lei ou fazem uma releitura dos dispositivos legais vigentes para 
adaptá-los à realidade social do momento. Tal processo faz com que, de certa 



 

 

forma, aumente a insegurança do sistema e intensifique a procura jurisdicional, 
devido a tal grau de discricionariedade; juntamente com o fato de haver no Brasil 
uma profunda desarticulação entre os três poderes, entre a Política e a Justiça. Essa 
dessincronia abarrota o Judiciário com inúmeros processos cuja competência seria 
do Executivo ou do Legislativo, ou por disputas políticas (BARROSO, 2009). 
 Além do mais, não há eficientes mecanismos que canalizem causas 
repetidas num só processo que estenda sua decisão a todos os casos idênticos, 
como ocorre muito com ações contra o fisco, baseadas num mesmo pedido e causa 
de pedir. Há a previsão somente da rejeição imediata do pedido em razão de já 
terem sido proferidas outras sentenças de iprocedência, em ações que tenham 
idênticos fundamentos, no artigo 285-A do Código de Processo Civil. 
 Saber quais são os motivos do aumento da demanda pela prestação 
jurisdicional é um passo importante para identificar erros no próprio sistema, na 
sua relação com seus "consumidores" e na legislação; para, assim como no caso das 
empresas privadas, procurar adequar sua oferta, tendo-se em vista os recursos 
disponíveis. 

 

4.2. Falhas na prestação do serviço 

 Além do aumento da demanda, a situação se agrava no âmbito da oferta, já 
que a presente estrutura judiciária não é capaz de realizar sua função plenamente, 
em parte pela infindável gama de direitos declarados na Constituição, que tem 
papel simplesmente pragmático, mas também pela sua ineficiência de gestão e 
organização institucional. Tal conjectura se expressa na legislação - carregada de 
formalismos e descontinuidades -, e, principalmente, na falta de planejamento 
estratégico na alocação de recursos para a realização da atividade jurisdicional e 
na desarticulação com outras instituições judiciais e operacionais, tais como o 
Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), infestadas de corporativismo e desavenças. 
 Há falhas estruturais internas que emperram o funcionamento do processo 
e tornam mais difíceis a concretização de suas funções, como o excesso de causas 
repetidas (principalmente do fisco) protocoladas por falta de dispositivos legais 
que unifiquem tais decisões (exceto o art. 285-A, CPC); a morosidade na fase de 
execução fiscal; o número insuficiente de magistrados e servidores, cuja 
contingência não tem a mínima possibilidade fisiológica de esgotar a demanda 
processual (cada juiz teria que proferir em média 2,9 decisões por hora, segundo o 
Justiça em Números), juntamente com performances insatisfatórias desses; a 
deficiência ou falta de informatização do sistema; a carência de equipamentos, 
recursos e instalações físicas; além do mal uso do orçamento público com 
superfaturamentos, empreguismos e desvios de verbas. 
 O tempo médio de tramitação de uma ação de execução fiscal é de oito anos, 
dois meses e cinco dias, mas o tempo efetivo gasto pela Justiça com o processo é de 
10 horas e 26 minutos e o custo médio de um processo de execução fiscal é de R$ 
4.368. Esse é um dos pontos cruciais de reforma, cuja solução depende da 
produção de dispositivos legais que combatam os comportamentos postergatórios 
das partes, em especial, do réu. 
 A desorganização setorial dessincroniza o andamento do processo, 
demorando ainda mais por má gestão ou incompetência técnica. Cargos nomeados 
por escolha política, muitas vezes, não levam em consideração aspectos de 



 

 

competência, ocasionando mais problemas e insatisfação dos servidores de 
carreira. 
 Todos os agentes têm incentivos para desviar seu comportamento do 
desejado, não apenas pela legislação, mas pela inefetividade dessa e pela 
desorganização geral. Os advogados tendem a postergar o processo por meio de 
diversas prerrogativas processuais com o objetivo de evitar a perda da causa para 
seu cliente. As partes, muitas vezes, agem com desleixo quanto aos seus deveres e 
prazos, gerando o encerramento do processo, ou preclusão de seus direitos, vindo 
possivelmente a ingressar novamente na Justiça - principalmente, quando dispõe 
da Justiça Gratuita, já que não há custos de oportunidade para se intentar uma ação 
e não há uma fiscalização a respeito da real necessidade do indivívuo de obter tal 
benefício. Juízes dispõem de sanções ineficazes diante do não cumprimento de 
prazos e outros deveres, graças, em parte, ao corporativismo na condução dos 
processos administrativos disciplinares (PADs) e à impossibilidade de cumpri-los, 
diante da expressiva carga de trabalho. Todos os servidores e magistrados 
possuem excessiva estabilidade, adquirida facilmente sem controle de 
competência e eficiência, e poucos incentivos para dispenderem maior esforço. 
 Esse último ponto é um dos problemas fundamentais da instituição, não só 
do Sistema Judiciário, mas do serviço público como um todo. Ele é analisado por 
Juliêta A. G. Verleum (VERLUEN, 2006), que demonstra que o atual plano de 
carreira dos servidores é baseado numa curva de ascensão linear, na prática, 
independente do desempenho do servidor; já que são fatores de antiguidade que 
prevalecem para "avaliar" a promoção, além de fatores profissionais e de 
desempenho mal especificados por subfatores subjetivos e distorcidos por 
avaliações viesadas, devido ao corporativismo e outras questões morais e sociais. 
 Há um sistema de pontuação imperfeito, cujo requisito para ascender 
profissionalmente é alcançar um número fixo de pontos, que não é muito 
condizente com o nível de competência, habilidades e esforço do indivíduo. Tal fato 
gera desmotivação e comportamentos oportunistas, descasados do objetivo 
institucional, aumentando assim seus custos de transação. Esses ainda são 
expandidos por gastos com treinamentos profissionalizantes que não agregam 
muito valor, na maior parte dos casos, ao capital humano em suas funções 
específicas. 
 A busca pela eficiência de uma firma, assim como de uma instituição 
pública, passa necessariamente pelo estabelecimento de incentivos aos seus 
funcionários para que eles dispendam esforço e estejam motivados a realizar os 
objetivos da instituição. Entretanto, não é o que se tem observado e é justamente 
nesse ponto que o presente trabalho pretende se aprofundar, apresentando uma 
proposta de concatenação de objetivos, realizada por uma reforma no seu plano de 
carreira. 
Contudo, a referida proposta esbarra em restrições legais, que não pode ser 
processada sem que haja uma mudança legislativa, a qual adiciona mais custos 
para sua implementação. O tramite legislativo é burocrático, moroso e influenciado 
por grupos de interesse, inclusive os que serão prejudicados pela reforma, mas é 
um processo a que se tem que passar para promover o bem estar social e a 
satisfação dos direitos dos cidadãos. 
 São, enfim, os problemas acima apresentados e outros que se conjugam 
para mostrar a profunda necessidade de mudança dos métodos gerenciais e 
institucionais e a dificuldade que se coloca ao tentar mensurar componentes do 



 

 

sistema e buscar planos estratégicos para aumentar sua eficiência, estruturando 
incentivos adequados. 
 A seguir, serão apresentadas as bases teóricas do modelo proposto e sua 
aplicação no caso concreto. 

 

5. A teoria do principal-agente e o Sistema Judiciário 

 

5.1. A teoria do principal-agente7 

 

5.1.1. Seleção adversa 

 Boa parte da Teoria Econômica é desenvolvida com a premissa de que todos 
os agentes são perfeitamente informados sobre todos os fatores envolvidos numa 
situação de decisão. Entretanto, isso não é o que se observa na maioria dos casos 
reais. Em geral, alguns agentes possuem vantagens informacionais sobre os outros, 
por isso haverá um custo alto ou baixo pago pela informação e há casos até em que 
essa não poderá ser obtida. Trata-se do conceito de seleção adversa (AKERLOF, 
1970), a qual produz ineficiência no mercado por causa da assimetria de 
informação e de espécies, qualidades e tipos de produtos, riscos, pessoas, ect. Tem-
se como exemplo o mercado de trabalho, no qual é difícil para uma empresa avaliar 
o grau de produtividade e capacidade dos  empregados. Diante dessas 
circunstâncias, o equilíbrio se dará num nível baixo de negócios devido à 
externalidade entre os diversos tipos, bons ou ruins; se os custos para diferenciar 
esses tipos for alto. Muitas vezes há perdas de mercado por tal motivo. 
 Nesse caso, existem formas de sinalização por parte do indivíduo "bom" ou 
que vende o produto de boa qualidade para poderem mostrar suas vantagens para 
o contratante ou serem recompensados por essa vantagem. Em Spence (SPENCE, 
1973), observa-se uma situação em que há dois tipos de trabalhadores, os de 
produtividade alta, que produzem uma quantidade �� , e os de baixa produtividade, 
os quais produzem �� , Tal que �� > ��>0. Há � (0 < � < 1) trabalhadores do tipo 
��  e 1 − � do tipo �� .Assume-se que a firma, num mercado competitivo, que irá 
contratá-los não tem como diferenciá-los. Sem sinalização a firma ofereceria um 
mesmo salário igual a � =  ��� + (1 − �)�� . 
 Entretanto, Spencer considera o caso em que a obtenção de educação é um 
sinal usado pelos trabalhadores mais produtivos. Para obter educação o 
trabalhador do tipo ��  incorre em um custo �� > 0 e o do tipo ��  não tem custos. 
Dessa forma, as firmas podem observar se os trabalhadores obtiveram ou não 
educação: se os dois tipos decidirem obter educação ou não, as firmas oferecerão o 
salário igual a � =  ��� + (1 − �)��; mas se tomarem decisões diferentes  a firma 
os dará ��  e �� . Forma-se então um jogo representado pela figura 1. 

                                                           
7 As seções 5.1.1. e 5.1.2. foram baseadas nas notas de aula do professor Gil Riella. 



 

 

 

Figura 1: Jogo (RIELLA, 2010) 

 Vamos propor primeiro que � =  ��� + (1 − �)�� > �� .  O que significa 
que se o jogador H jogar E, a melhor resposta para o jogador L será jogar E. Se o 
jogador L joga E, a melhor resposta do jogador H será jogar N, concluindo que não 
há equilíbrio de Nash nesse caso. Mas se o jogado H jogar N, a melhor resposta do 
jogador L será jogar N. Se o jogador L jogar N, H jogará E, ou seja, não há aí 
equilíbrio de Nash também. Mas se propusermos que � =  ��� + (1 − �)�� > �� , 
então nesse caso só haverá um equilíbrio de Nash: na combinação (E,N). Isso 
porque, se o L jogar N, H jogará E e se H jogar E, L jogará N. Entretanto, se L jogar E, 
H jogará N e se H jogar N, L joga N, conclui-se que só existe um equilíbrio. Portanto, 
o modelo de Spencer mostra que quando o custo de obter educação para ��  for 
alto o suficiente e o salário médio for baixo (grande quantidade de indivíduos��), o 
trabalhador do tipo H escolherá obter educação para se diferenciar. 
 Esse método de diferenciação, por educação ou por outras formas, pode ser 
aplicada nas avaliações de estágio probatório, para que a seleção dos cargos não 
dependa somente da desenvoltura no concurso, mas também das habilidades 
técnicas e específicas do serventuário. A seção a seguir trata de um problema 
diferente, no qual se conhece a qualificação dos agentes, mas não se pode ter 
completo conhecimento de suas ações e de seu empenho na função. 
 

5.1.2. Perigo moral e teoria da agência 

 Há casos em que a firma conhece exatamente o tipo de trabalhador que 
contratou; entretanto, encontra-se numa situação de perigo moral, em que não se 
pode observar todas as ações do agente. Ou seja, não se sabe se o agente está 
realmente dispendendo esforço alto ou baixo, trata-se da base da teoria do 
principal-agente ou teoria da agência. 
 O perigo moral (ARROW, 1985) é a ocasião na qual a informação exclusiva 
de um agente num contrato, pode incentivá-lo a desviar seu comportamento do 
desejado e combinado com o outro contratante: a ação oculta ou "hidden action". 
Isso gera ineficiência do contrato e das relações interpessoais; como no caso da 
firma que não tem meios de saber se seus agentes se esforçam ou não. Deve-se 
tentar prever antecipadamente os incentivos que o agente com quem se está 
fazendo negócio terá para desviar seu comportamento do combinado. 
 Nessa teoria, o principal, hierarquicamente superior, por meio de um 
contrato, delega funções ao agente, cujo comportamento não pode ser 
completamente observado sem custos. O objetivo da teoria é formular uma 
estrutura de incentivos e estabelecer um sistema de monitoramento para que o 
agente aja em consonância com a vontade do principal e não busque obter 
vantagens adicionais, além das estabelecidas no contrato. 
 Os conflitos da agência se instauram a partir da separação entre 
propriedade e gestão (COASE, 1937; JENSEN AND MECKLING, 1976; FAMA AND 
JENSEN, 1983), momento cujos interesses e ações do gestor passam a ser 



 

 

fiscalizados para que não ocorra assimetrias entre seus interesses e dos 
proprietários, caso em que o esforço do gestor é indispensável para aumentar o 
retorno de um projeto oferecido a ele. 
 Vamos analisar um modelo mais simples, em que uma empresa deseja 
contratar um gestor para realizar um projeto com retorno aleatório, dependente 
da dedicação desse. O projeto poderá ter retorno alto �� , com a probabilidade �� 
se o agente se esforçar, e um retorno baixo �� , com a probabilidade �� se não se 
esforçar. Sendo que �� > �� > 0. O esforço gera um custo �� para o gestor e sua 
utilidade será dada por �(�) − �, u é uma função contínua, estritamente crescente 
e côncava. Considera-se que o principal é neutro ao risco e o agente avesso a esse. 
 O problema será dividido em duas partes: em que o esforço é observável e 
em que esse não é observável. No primeiro caso, analisaremos a situação em que o 
principal deseja que o agente se esforce e depois compara-se com o caso em que 
não se deseja o esforço dele para decidir que contrato oferecer. 
 Incentivando-se o esforço do agente temos o seguinte problema da firma: 

1. �� =  max��,�� ��(�� − ��) + (1 − ��)(�� − ��) 

sujeito a 
2. ��(�(��) − ��) + (1 − ��)(�(�� − ��) ≥ 0 

 É notório que a restrição será satisfeita com igualdade. E, após fazermos e 
resolvermos o lagrangeano, a resposta será que a utilidade do salário ao agente é 
igual ao custo que incorre para se esforçar: 

3. �(��) = �� 

 Já quando a firma não quer que o gerente se esforce, seu problema será bem 
similar: 

4. �� =  max��,�� ��(�� − ��) + (1 − ��)(�� − ��) 

sujeito a 
5. ����(��) + (1 − ��)(�(��)) ≥ 0 

em que a solução será: 
6. �(��) = 0 

 Conclui-se que a firma escolherá aquela situação que lhe trouxer maior 
lucro, decidindo com �� e ��, se valerá a pena pagar mais para induzir maior 
esforço do agente, dados ��, �� ,  �� e ��. 
 Já no caso do esforço não observável, o contrato vai oferecer incentivos para 
que o agente não se esforce resolvendo o seguinte problema: 

7. �� =  max��,�� ��(�� − ��) + (1 − ��)(�� − ��) 

sujeito a 
8. ����(��) + (1 − ��)(�(��)) ≥ 0 

e 
9. ����(��) + (1 − ��)(�(��)) ≥ ��(�(��) − ��) + (1 − ��)(�(�� − ��) 

 Conclui-se que a solução do caso observável aplica-se também aqui: 
10. �(��) = 0 



 

 

 Como o salário do agente não depende do desempenho da empresa, ele não 
terá nenhum incentivo para se esforçar. Já quando a firma quer que o gerente se 
esforce, o problema será: 

11. �� =  max��,�� ��(�� − ��) + (1 − ��)(�� − ��) 

sujeito a 
12. ��(�(��) − ��) + (1 − ��)(�(�� − ��) ≥ 0 

e 
13. ����(��) + (1 − ��)(�(��)) ≤ ��(�(��) − ��) + (1 − ��)(�(�� − ��) 

o qual terá suas duas restrições satisfeitas com igualdade, de onde tiramos os 
valores de �� " �� ótimos: 

14. �(��) − �(��) = #$

%$&%'
≥ 0 

 Deriva-se que �� ≥ �� , se u é estritamente crescente. Tal solução é 
razoável, afinal, para se incentivar um esforço por parte do agente é necessário que 
se dê um salário maior quando houver maior lucro. É possível generalizar para 
uma situação de escolha entre diversos níveis de esforço e lucro, nesse caso a firma 
também deverá oferecer maior salário para os níveis de lucro mais prováveis dado 
aquele esforço e é o que faremos. 
 Tal análise nos leva a compreender que as relações humanas incorrem 
normalmente em conflitos de interesse (JENSEN AND MECKLING, 1976), que são 
resolvidos, no âmbito da agência, recorrendo a gastos de monitoramento 
(monitoring costs); custos de implementação e adesão de mecanismos de controle 
(bonding costs); perda residual, que não compensarão se ultrapassarem o valor 
que o principal deixa de ganhar com o comportamento desviante do agente. 
 Nesse contexto, a governança corporativa cuida do alinhamento desses 
interesses, mobilizando as forças de controle, para que haja a harmonização das 
pretensões gerais e limitação do poder discricionário dos gestores (BERLE AND 
MEANS, 1932), um problema clássico de assimetria de informação, ainda mais 
quando parte do produto não depende do esforço do agente, o qual poderá culpar 
as demais circunstâncias pelo baixo desempenho. Pretende-se assim diminuir a 
resistência do agente em dispender esforço para realizar o projeto (maior �� e 
menor ��). 
 Dada essa assimetria de informação, as perdas são mais expressivas, na 
medida em que os interesses vão se divergindo substancialmente, gerando 
também maiores custos de monitoração (PRATT AND ZECKHAUSER, 1985). É 
necessária a percepção de que a cooperação entre agente e principal gera 
benefícios para os dois, entretanto, na maioria das vezes, é mais vantajoso para o 
agente não cooperar, se o principal cooperar, o que fará com que ele tenha mais 
prejuízo (provado pela teoria dos jogos), ou seja, pode-se chegar a uma situação de 
equilíbrio, mas não de eficiência com a não cooperação. 
 Quando a repetição da aplicação dessa teoria se dá ao longo do tempo, os 
efeitos da incerteza são reduzidos e os comportamentos oportunistas e que geram 
ineficiência são mais facilmente identificados, diminuindo os problemas descritos 
acima e aumentando a efetividade da atividade (LEVINTHAL, 1988). 
 



 

 

5.1.3. A teoria de Dobbs (Dobbs, 2000) 

 O modelo descrito no livro "Managerial Economics: Firms, Markets and 

Business Decisions" de Ian Dobbs, supõe que um agente dispenda um esforço em 
conjunção com outros fatores, estes aleatórios, para determinar o nível de produto 
(Q). Portanto, a quantidade produzida, somente em parte é devida ao esforço do 
agente. 

15. ( = �" + ) 

 � é a parte do produto que depende do esforço dos agentes e " é a 
quantidade de esforço deles. 
 O principal é incapaz de observar o esforço do agente (ou seja, há um 
problema de hidden action que irá gerar um problema de moral hazard por parte 
do agente), que deseja maximizar o seu lucro líquido esperado, escolhendo um 
produto relacionando a estrutura de pagamento de incentivos do agente. O 
principal é neutro ao risco e o agente avesso ao risco. Isto significa que o principal 
faz face a um dilema (trade-off ), adicionado uma comissão ou um pagamento por 
peça a estrutura de remuneração, aumenta-se o incentivo do agente a dispender 
esforço, o qual aumenta o produto, mas também torna o seu pagamento mais 
arriscado. A aversão ao risco do agente significa que um elevado salário médio 
deve ser pago ao agente que faz face a um emprego arriscado, em termos de 
remuneração. Em outras  palavras, é necessário pagar um salário médio mais 
elevado para compensar o agente pelo maior risco associado com o pagamento de 
incentivo. O agente tem um nível de utilidade reserva Ur (abaixo do qual ele 
escolhe encontrar um emprego em qualquer lugar). 
 Nesse contexto, o principal (P) somente observa o produto e, portanto, ele 
somente pode compensar o agente com base no seu produto corrente (observado) 
e oferece a ele um salário que varia de acordo com a quantidade da quantidade 
produzida e não necessariamente de seu esforço, o qual não pode ser 
completamente observado, graças à assimetria de informação: 

16. * = +, + +-( 

 O problema para o principal é selecionar as constantes +, e +- a fim de 
maximizar os lucros esperados do principal [E(�)]. 
+, representa o pagamento básico e +-  representa o pagamento por incentivo. O 
lucro é dado por: 

17. � = �( − * 

 E o lucro esperado é: 
18. .(�) = �.(() − .(*) 

= /(�" + )) − .(+, + +-() 

0(� − +-)�"1 − +, 

 A utilidade do agente é dada pela equação 
19. 2 = �,.(3) − �-456(3) − "7 

 Esta função de utilidade média-variância utilizada também em mercados 
financeiros sugere que a renda média aumenta a utilidade do agente a uma taxa �, 



 

 

enquanto a variância da renda reduz a utilidade a uma taxa �- e a mesma diminui 
também com o esforço exercido. Manipulando a equação chega-se à essa outra: 

20. 2 = �,(+, + +-) − �-+-87 − "7 

 Os parâmetros +- e +, são tomados como sendo dados pelo agente,visto que 
são parte  dos contratos oferecidos pelo principal. O pressuposto da separabilidade 
aditiva para a utilidade do agente implica que sua aversão ao risco não varia com o 
esforço que ele oferta. O problema do agente é o de decidir se trabalha ou não para 
o principal (isto é, se aceita ou não o contrato proposto) e qual o nível de esforço a 
ser alocado na execução das tarefas. É assumido que o agente possui uma utilidade 
reserva Ur. Portanto, o agente irá escolher um nível de esforço e > 0 somente se 
isto produzir uma utilidade  2 ≥ 29 . Então temos que a condição de primeira 
ordem deve prevalecer para o esforço. Assim: 

21. "∗ = ;<=>?

7
 

 Para satisfazer a equação de participação do problema, temos que a 
seguinte condição deve prevalecer: 

22. �,(+, + +-) − �-+-87 − ("∗)² ≥ 29 

 Se o agente aceita o contrato de trabalho, a equação acima nos diz que o 
agente é induzido a exercer mais esforço quanto maior for o pagamento por peça 
(isto é, quanto maior for +-), quanto mais importante for a renda para o agente 
(isto é, quanto maior for �,) e quanto mais o esforço aumentar o produto (�). 
 O problema do principal é o de maximizar o lucro esperado sujeito a 
restrição de que o contrato salarial oferecido ao agente permita a ele, na escolha do 
nível ótimo de esforço (e*), atingir, no mínimo, o seu nível de utilidade reserva. 
Portanto, o objetivo do principal é o de maximizar seus lucros esperados sujeito a 
restrição de que o contrato oferecido ao agente lhe permita escolher e*. 
 Formalmente temos que o problema do principal é o seguinte: 

23. max�,>?
(� − +-�") − +- 

Sujeito a 
24. �,(+, + +-) − �-+-87 − "∗² ≥ 29 

 Assim, o contrato ótimo irá manter o agente com o seu nível de utilidade 
reserva, satisfazendo a restrição de participação e ao mesmo tempo a restrição de 
incentivo. Substituindo e* tanto na função objetivo como na restrição de 
participação e formando uma função de Lagrange, temos que: 

25. "∗ = ;<=%

7(-ABC?D
C<E

)
 

e 

26. +-
∗ = %

-ABC?D
C<E

 

 Conclui-se que quanto mais avesso ao risco for o agente, maiores serão suas 
preferências por um salário fixo (estável) e a solução ótima para o modelo de 
agente principal é uma solução de second best, ou seja, comparado como uma 
situação de concorrência perfeita e inexistência de assimetria de informação, gera-



 

 

se menos excedente para a sociedade; o agente ganha uma renda informacional 
sob as custas do principal. 
 

5.2. Teoria do principal-agente aplicada ao Judiciário 

 Para se estabelecer planos de gestão baseados em teorias econômicas 
destinadas a firmas privadas é necessário levar em conta peculiaridades da 
prestação jurisdicional, a qual é desvinculada do consumidor; sendo que quanto 
menor a demanda pela Justiça, melhor demonstram-se seus mecanismos 
institucionais. Seu objetivo é desvencilhado do lucro, pretendendo minimizar os 
custos e maximizar o bem-estar social, por meio da resolução de seus litígios; sua 
receita é pré-estipulada pelo orçamento, produzido e sancionado no período 
anterior; os salários dos serventuários são determinados por lei, e há pouco espaço 
para utilizá-lo como forma de incentivo; além da incomparável estabilidade do 
funcionário público. Por esse motivo, torna-se complicado a transposição dessas 
teorias gerenciais econômicas e planejamentos estratégicos do setor privado, 
usando suas convencionais ferramentas de mensuração. Contudo, essas 
especificidades não são pretexto para afastar o esforço de se obter a eficiência por 
meio de tais práticas. 
 Trataremos, então, o Sistema Judiciário como uma empresa cujo objetivo é 
maximizar o bem estar social, dada uma restrição orçamentária, oferecendo como 
produto a sentença judicial. 
 Uma característica da organização do trabalho nos órgãos da Justiça é que o 
número de processos julgados em um ano, seu produto, depende tanto dos 
magistrados, quanto dos servidores que os auxiliam. Esses dois tipos de agentes 
têm a opção entre dispender ou não esforço para que aumente o produto do 
Judiciário. E esse esforço incorre em custos para eles, sendo que o custo dos 
magistrados dependerá da escolha dos servidores: se esses não se esforçarem o 
custo daqueles será maior. 
 Para simplificar, consideraremos que há um principal - os formuladores dos 
planos de gestão - e dois agentes - um magistrado e um servidor. Deve-se 
solucionar esse problema resolvendo os jogos entre os índivíduos, diante da 
possibilidade dos dois de se esforçarem ou não, para descobrir qual é o melhor 
contrato para o principal. Entretanto, o desenvolvimento dessa resolução não será 
feita nessa monografia, pela insuficiência teórica. 
 Contudo, será apresentada uma solução a seguir, utilizando conceitos mais 
intuitivos. 
 

5.3. Análise alternativa da teoria do agente-principal aplicada ao Judiciário 

 Analisando tal unidade produtiva pela Teoria da Agência - mais 
especificamente pelo modelo de Dobbs (DOBBS, 2000) -, tenta-se chegar a uma 
situação na qual os agentes envolvidos no processo de produção (servidores e 
magistrados) agem em consonância com os objetivos do Principal (o Estado); por 
meio do estabelecimento de incentivos para os primeiros. 
 O produto do Judiciário, que no caso será medido por sentenças por hora, é 
determinado pelo somatório dos graus de esforço (e) dos servidores envolvidos e 
dos magistrados ponderando por sua participação no processo (�). 



 

 

27. ( = ∑ �G"G
H
GI-  

 Sendo N o número de servidores mais o número de magistrados. 
 No processo de cálculo do grau de participação de cada agente, é necessário 
tomar cuidado para não mensurar duas vezes ou desconsiderar etapas do processo 
feitas pelo agente. Apesar de ser uma medida subjetiva, é possível ser estimada por 
meio de um profundo conhecimento da metodologia procedimental do processo. 
 Vamos considerar que o principal é neutro ao risco e o agente avesso a esse, 
o que faz com que o principal sofra um trade off: ele pode aumentar a comissão do 
agente, fazendo com que se esforce mais e produza mais, entretanto, isso 
aumentará seu risco de pagamento, gerando insatisfação desse. Isso também 
significa que é necessário pagar um salário fixo mais elevado para compensar o 
agente pelo maior risco associado com o pagamento do incentivo. 
 O agente possui um nível de utilidade reserva Ur, abaixo do qual ele prefere 
trabalhar em outro lugar, respeitando um postulado básico da Teoria Clássica de 
que a utilidade do cargo é igual a sua desutilidade. 
 O custo relativo a recursos humanos, que no ano de 2010 representou 
89,7% da despesa total, é calculado pela soma dos vencimentos iniciais dos 
agentes mais adicionais, como promoções, gratificações e demais benefícios. 
 Hoje, esses acréscimos salariais são determinados por fatores de 
antiguidade, de merecimento, de desempenho e profissionais. Entretanto, tais 
critérios distorcem os arranjos de incentivos que fazem aumentar a eficiência pelo 
meio pecuniário, porque, para atingir esse objetivo, seria necessário estabelecer 
remunerações adicionais efetivamente relacionadas à produtividade do agente. 
 Para que haja a melhora da produtividade é preciso que as promoções 
sejam pautadas somente em critérios de esforço e competência, compensando o 
agente com base na sua produtividade corrente, uma vez que o principal possui 
meios de capturar o nível de esforço dos agentes somente pelo seu produto. 
 Como já observado nos relatórios do Justiça em Números, a assimetria de 
informação entre agente e principal nesse caso é pequena, porque há um contexto 
de forte fiscalização e eficiente mensuração do serviço. Assim temos: 

28. JK� = ∑ *G = ∑ +,G + +-G(G
H
GI-

H
GI-  

  JK� é o custo com recursos humanos.  +,G, na equação acima, é o 
vencimento inicial do agente i e +-G é a comissão proporcional ao seu nível de 
produção Q*. Além dos gastos com recursos humanos, há despesas com 
manutenção do espaço físico, de materiais, de informatização, dentre outras. 
 O primeiro objetivo que se coloca é encontrar um valor de  +-G para cada 
serventuário de tal modo que ele dispenda o máximo de esforço possível, graças a 
esse incentivo monetário. Diferentemente do Modelo de Dobbs, +,G e +-Gnão serão 
escolhidos de forma a maximizar o lucro esperado da firma .(�), já que o objetivo 
da instituição não é angariar lucro - característica intrínseca dos serviços 
prestados pelo Estado -, até porque a receita judiciária está vinculada apenas com 
execuções fiscais e com custas processuais, os quais não revertem todo 
investimento em custos de fatores em receita; em 2010, somente 43,6% das 
despesas totais. 
 Deve-se considerar, nesse contexto, que o agente só aceitará oferecer tal 
quantidade de esforço se a utilidade percebida por ele nesse contrato for maior do 
que nas demais alternativas de trabalho (Ur) e, no caso dos servidores públicos, se 



 

 

seus benefícios já incorporados e sua estabilidade profissional não o estimularem a 
permanecer inerte e improdutivo. Vamos considerar que sua utilidade é dada pela 
taxa que o agente fica mais satisfeito com um maior nível médio de renda 
�,, menos a sua taxa de insatisfação com uma maior variabilidade de renda, menos 
seu nível de esforço ao quadrado, equação retirada do modelo de Dobbs. 

29. 2 = �,.(*) − �-456(*) − "7 

 Pelo fato do esforço ótimo ser determinado por outros fatores muito mais 
fisiológicos e funcionais dos agentes do que racionais - dado pela equação -; 
estabeleceremos este como sendo o observado nos Sistemas Judiciários mais 
eficientes ao redor do mundo (sistemas judiciais dos países europeus, com 
informações obtidas pelo CEPEJ8): e*, desconsiderando diferenças institucionais 
que interferem nessa variável. Ou seja, o nível de esforço máximo do agente 
(situação desejada pelo principal) é uma variável exógena ao modelo. 
 Isto posto, maximizaremos a função utilidade de todos os serventuários 
com relação a +G- (não faremos em relação a porque os salários fixos são pré-
determinados por lei), sujeito à restrição orçamentária que possibilita a reversão 
de comissão em esforço e*: 

30. max>?L
∑ �,.(*G) − �-456(*G) − ("G

∗)²H
GI-  

 Sujeito a 
31. JK� = ∑ *G

H
GI-  

 Com algumas manipulações algébricas, temos: 
32. max>?L

∑ �-�+>,G + +-G − �-+-G87 − "∗²H
GI-  

 Sujeito a 
33. ∑ +>,G + +-G(�G"G

∗) ≤ MK�
H
GI-  

 Resolvendo esse problema encontramos uma quantidade ótima de 
remuneração adicional por produção (+-G), satisfazendo todos objetivos propostos 
e considerando a restrição satisfeita com igualdade. MK� é o valor do orçamento 
destinado à recursos humanos. 
 Ao realocar os recursos orçamentários, de forma a realizar os incentivos e 
alcançar os objetivos de eficiência, podemos verificar a quantidade de produto 
(sentenças) máximo (Q*), em virtude dos agentes estarem oferecendo o máximo 
de esforço (e*). 

34. (∗ = ∑ �G"G
∗H

GI-  

 O último passo constitui-se na comparação entre (∗ gerada por N 
serventuários, e (∗∗, a meta de produtividade estabelecida pelo principal, que se 
constitui no somatório dos processos que ingressaram na Justiça mais os 
pendentes. 
 Para atingir essa meta, é necessário que haja uma decisão política, 
analisando-se o custo de oportunidade de aumentar o orçamento do sistema, 
frente às outras oportunidades de aplicação desses recursos em outros projetos de 
investimento. Esse aumento seria correspondente ao excedente de mão de obra 
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(http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp) 



 

 

que seria necessário contratar para se atingir a meta m = N* - N, contando que 
esses novos trabalhadores também seriam estimulados a oferecer seu máximo de 
esforço: 

35. 2(∑ +>,G + +-G)H∗

GI- ≥ 2(/N) 

 U(Pj) como a utilidade dos demais projetos de investimento. 
 Diante do exposto, é possível utilizar os dados recolhidos pelo “Justiça em 

Números” para especificar as varíaveis do modelo. Além do mais, há muitas 
especificidades do Poder Judiciário brasileiro que não estão citadas acima que 
devem ser posteriormente incorporadas, e a multiplicidade de processos dificulta a 
padronização do produto judiciário medido em sentenças por hora. As diversas 
fases do processo tem durações diferentes, com maior mora durante a fase de 
execução fiscal (quando há) por culpa das partes e não dos serventuários. 
 A Teoria Econômica tem o poder de indicar caminhos racionais a serem 
seguidos para se construir uma gestão eficiente. Entretanto, questões 
institucionais se sobrepõe muitas vezes a essa racionalização: muito além do 
ganho pecuniário, um indivíduo tem sua utilidade dada também por outros fatores, 
como questões morais, corporativistas, dentre outras que impedem que a 
aplicação da teoria á pratica nesse caso seja perfeita. 
 Acima de tudo é necessário combater a extrema estabilidade do serviço 
público para evitar a inércia dos servidores e equipar melhor o sistema, tanto 
materialmente, quanto em força de trabalho, porque, observando os dados, o 
contingente atual não é capaz de atender com competência à demanda. 
 Entretanto, o maior problema que se instaura na proposta é que a exigência 
de eficiência quantitativa não leva em conta a qualidade com que está sendo 
prestado o serviço. Muitos agentes podem responder ao incentivo aumentando o 
número de processos produzidos por período de tempo, mas diminuindo a 
destreza e a minúcia em suas funções e é o que tem acontecido nos tribunais e 
juízes desde quando estipularam metas quantitativas de produtividade. 
 Por esse motivo, deve-se conjugar outras estratégias, como avaliações de 
qualidade, estabelecimento de medidas punitivas eficazes aos magistrados e 
servidores, incentivos positivos como premiações e premiações aos mais 
qualificados e, talvez, uma fiscalização mais atenta do Ministério Público a respeito 
da atuação dos Juízes nos processos, fazendo com que seja respeitado o Princípio 
do Devido Processo Legal e outros indispensáveis à condução da Justiça. 
 A seguir, colocam-se algumas sugestões alternativas mais detalhadas para 
solucionar o problema a serem adotadas juntamente com a proposta principal para 
gerar a necessária eficiência do serviço jurisdicional, sem a perda de qualidade de 
seu serviço. 
 

6. Outras propostas 

 

 Muito além da estrutura do plano de carreira do Judiciário, há inúmeros 
outros problemas a serem resolvidos. As deficiências desse sistema são 
provenientes de sua dinâmica endógena, de falhas cometidas no princípio da 
estruturação desse poder. E para tentar minimizar as externalidades dessa 



 

 

ineficiência é preciso atuar conjuntamente nas múltiplas disjunções do sistema, 
construindo um projeto de reforma procedente e eficaz. 
 Em primeiro lugar, os códigos vigentes, como o Código de Processo Civil, 
não precisam ser reformulados. Alterações pontuais em certos dispositivos seriam 
o bastante para remover obstáculos legais ao bom desenvolvimento do processo. 
Pelo uso de fundamentos econômicos para racionalizar as regras e procedimentos 
do processo, seria possível incorrer em menos erros, tendo-se em vista que 
comportamentos oportunistas de agentes racionais seriam barrados, por 
restrições eficazes e bem calculadas. 
 Um segundo ponto a trabalhar seria a forma pela qual os magistrados 
julgam os processos. Não se deve levar em conta no momento da análise do mérito 
prioritariamente a justiça social ou outras dosimetrias9 equitativas e subjetivas. A 
imparcialidade é característica fundamental que o judiciário deve ter para que 
tenha credibilidade e atraia investimentos para o país. Além disso, eles devem se 
esforçar para se adaptar às inovações e informatizações em sua jornada de 
trabalho, assim como os outros integrantes do processo, já que elas surgem com o 
objetivo de otimizar suas atividades. Uma maior quantidade de súmulas 
vinculantes uniformizaria mais o sistema trazendo consigo mais segurança jurídica 
e redução da discricionariedade dos juízes. 
 Tocando nesse ponto, a informatização é outro requisito importantíssimo 
para que se diminua o tempo de tramitação de um processo. Por meio da sua 
digitalização e realização de despachos e outros procedimentos via eletrônica, os 
custos de deslocamento das partes e de seus advogados, os custos físicos com 
papel e outros materiais e o custo dos serventuários na execução de suas funções 
diminuiria; tornando mais atrativo para o cidadão, que realmente precisa, 
assegurar seus direitos; podendo-se investir o montante que se economizou em 
outras áreas deficitárias ou mesmo na modernização do processo. 
 Acima de tudo, é necessário que, assim como os dispositivos legais sejam 
cumpridos pelos cidadãos, as regras impostas aos magistrados também o sejam e 
que seu descumprimento acarrete em punições efetivas. Se a punição imposta aos 
agentes, na maioria das vezes, não é efetivada (como em alguns casos com juízes e 
outros servidores públicos) eles têm incentivos a manterem seus comportamentos 
proibidos sem embargo. O juiz que transgride as regras é submetido a um Processo 
Administrativo Disciplinar e só pode ser demitido com sentença transitada em 
julgado. Esses julgamentos, com a recente decisão do STF, cabem aos tribunais 
regionais e, subsidiairiamente, ao CNJ. Esses PADs devem ser revistos de modo que 
se corrijam suas ineficiências e deve-se combater o corporativismo e a 
impunidade. 
 Precisa-se repensar as espécies de ações, os recursos processuais, na busca 
de formas diferenciadas e mais ágeis de solução de conflitos; delegar pequenos e 
médios problemas de gestão a um órgão especializado, assim como agências 
reguladoras. 
 As demandas da Justiça, em grande maioria, criadas pela Administração 
Pública recriam problemas já pacificados, gastando mais recursos com devedores 
de pequenos valores, sendo que há parcela desse passivo que é irrecuperável e 
para esse problema deve-se fazer o reexame necessário das ações com valores 
recuperáveis, nos quais valha a pena investir tempo, esforço e recursos. 
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 Dosimetrias são métodos que os juiz possui para estimar as penas, tanto pecuniárias, quanto restritivas 

de liberdade. 



 

 

 A saída mais apontada é a expansão dos mecanismos de conciliação e 
arbitragem como forma de resolução alternativa de conflitos e, realmente, são boas 
alternativas, pois evita o excesso de demanda de ações judiciais, de litígios que não 
necessariamente teriam que passar pelo crivo do Judiciário. Além do mais, como as 
partes é que escolhem os árbitros que vão julgar os conflitos, podem escolher 
árbitros que possuem conhecimentos específicos da matéria. No entanto, a prática 
tem demonstrado que esse mecanismo, na maioria das vezes, tem se tornado mais 
demorado do que o meio judicial, razão pela qual deve-se buscar soluções para 
esse problema, inclusive com a possibilidade de terceirização desses sistemas. 
 Para as partes no processo, pode-se estabelecer barreiras e punições a 
ações com objetivos postergatórios desses. Estabelecer multas e punições efetivas 
a esses comportamentos seria uma boa medida. Além disso, aumentar um pouco o 
custo de oportunidade da Justiça gratuita seria uma forma de diminuir causas 
despropositadas, taxando gradativamente de acordo com a renda do indivíduo, 
sem prejudicar o princípio do livre acesso à Justiça. 
 No âmbito do Plano de Carreiras, além de se planejar a remuneração 
proporcional ao nível de esforço, coloca-se a proposta de implantar um plano de 
carreira com progressão varável dos salários com critérios claros, dependente de 
avaliações de desempenho, planos de capacitação permanente dos servidores da 
Justiça, competições por cargos com vagas limitadas e avaliações 360º (de baixo 
para cima e de cima para baixo) (VERLUEM,2006). 
 Mostra-se, enfim, indispensável a tão falada Reforma do Sistema Judiciário. 
Contudo, a resistência dos magistrados a ela é tão grande quanto a sua 
necessidade. Alguns chegam até a dizer que a instalação do CNJ não passou de uma 
manobra para se postergar tal reforma. Uma campanha de concientização e 
acomodação dos afetados por ela seria um passo inicial para sua realização. 
 

7.Conclusão 

 

 A partir das pesquisas e análise feitos para a produção desse artigo, 
demonstrou-se que as imperfeições do Sistema Judiciário, assim como de outras 
instituições, são muito mais profundas e complexas do que soluções de eficiência 
propostas por modelos econômicos. Isso ocorre porque as interrelações entre os 
indivíduos dessas instituições são movidas por interesses, ou, na Economia, 
incentivos, os quais são difíceis de se captar facilmente. Tais comportamentos por 
vezes se sobrepõe ao objetivo da Instituição e acarretam prejuízos à realização de 
suas funções. 
 Entretanto, a sociedade não deveria sofrer as consequencias dessas 
disjunções. Uma prestação jurisdicional morosa e desacreditada gera vários 
prejúizos à economia do país, assim como ao seu desenvolvimento social. Deve-se 
utilizar diversos planos de ação concomitantemente para realizar uma reforma 
contundente da Justiça Brasileira, porque não há mais espaço para ineficiência 
para a sexta maior economia do mundo. 
 O Brasil nos ultimos anos tem passado por expressivos avanços econômicos 
em diversas áreas, reduzindo os índices de pobreza, distribuindo melhor a renda 
nacional, melhorando questões de infra-estrutura, saúde e educação, recebendo 
mais investimentos e se estabilizando macroeconomicamente de modo a promover 



 

 

um crescimento sustentado; mas, visivelmente, nosso arcabouço jurídico-
institucional não tem acompanhado tais mudanças. 
 O mais importante dentre as propostas apresentadas é a modificação do 
plano de carreira dos integrantes do Poder Judiciário, e quem sabe de todos os 
servidores públicos. Indivíduos devem ter estímulos a contribuirem com o objetivo 
do Estado. Contudo, esses estímulos devem provir dos contratos oferecidos a eles. 
Por tal motivo a produtividade dos trabalhadores de empresas privadas é  maior 
em geral, uma vez que sua remuneração e estabilidade profissional depende de sua 
desenvoltura e eficiência. 
 Apesar de rudimentar a teoria construída, ela é, pelo menos, uma direção a 
ser seguida, utilizando-se cada vez mais a base de dados obtida para alcançar 
planos de gestão realmente eficazes e contextualizados ao caso brasileiro. 
Concluindo-se enfim que o desenvolvimento gradual de um sistema de freios e 
contrapesos, auxiliado a todo momento pela teoria econômica, deve ser a diretriz 
dos futuros trabalhos realizados com o objetivo de melhorar a eficiência e diminuir 
a morosidade de Sistema Judiciário. 
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